
 וצה הוא מה * ועיתונאים דחקו הקבלן שר הם־ט׳ הברש צותת האם
ראש־העיריה? מודאג מדוע בחיפה?- המישטרה חוקרת מה לשמוע?-

דרוקר קבלן
מבוהל

 כך בצרות. דרוקר זכריה הבלן ך*
 שם בחיפה, בטוחים לפחות 1 (

 האפשרית מעורבותו על מצביעים
חוקיים. לא בציתותים
 הקרחון קצה נחשף במיקרה, לגמרי

 שוב ועתה שבועיים, לפני של־הפרשה
 מי בתוף הציבור, מעיני הקרחון מוסתר

חיפה. נמל
 תישעה לפני הפרשה תחילת

 למערכת טילפנה צעירה חודשים.
 וביקשה בעיר, אחרונות ידיעות
 בשיחת שדה. דני הכתב עם לשוחח
 שהיא לשרה, הבחורה סיפרה הטלפון
 שלו, הטלפון שיחות כל את שומעת

שבביתה. הרדיו מכשיר באמצעות
 האמין ולא ביותר, מופתע היה שדה
 הוכחה. ביקש הוא אוזניו. למשמע
 שיחה במלה מלה לו ציטטה הצעירה

 ידיעות תחקירן עם ניהל שהוא
 המתגורר גילת, מוטי אחרונות,
 הקבלן בפרשת ושעסקה בגבעתיים,

 אחר־כך פריצקר. יעקב החיפאי
 שיחת־ ,בטלפון הצעירה לו השמיעה

חברתו. עם שדה שקיים אחרת טלפון
 בעיתונות שעובד רווק ),26( שדה

 לנוע מסוגל היה לא שנים, ארבע כבר
 חקירות עיניו מול חלפו עתה במושבו.

 לא הוא מעולם טיפל. שבהן שונות
 כל־כך. החיפאים כיצד להבין הצליח

 צעד כל מראש ויודעים מתוחכמים
שלו.

 היה מכל, יותר אותו שהדאיג מה אך
 ערכו וגילת שהוא ממושך תחקיר
 הבנייה וחברת דרוקר הקבלן בענייני

 שהעסקו זכריה, דרוקר שלו,
רשלנות מעשי חמורות, בניה בעבירות

 ומכובדי הקבלן בין מוזרים״ ו״קשרים
העיר.

 זו חקירה בין קשר שיש חשש הוא
 ציתותהציתותים. ובין

שוהד ומתן
 ערך הוא לביתו. מיהר ***דה

 בקומה הנמצאת בדירה חיפוש
 בדירה הכרמל. שעל הס ברחוב שניה,

 גילה הוא החלון ליד אך דבר, מצא לא
 וחוברו נחתכו שלו הטלפון שחוטי
 דבר־מה הוצמד החיבור במקום מחדש.

 שפועל ציתות מכשיר זה היה ברור. לא
 השיחות את משליך הוא ממשדר.

 בכל אותו לקלוט שניתן מסויים, לתדר
 של ברדיוס שבסביבה, רדיו מכשיר

 שמטמיני הבין שדה מטרים. מאות כמה
 הקרובה בסביבה מתגוררים המשדר

 והקליטו במכונית ששהו או אליו,
אותו.

 לצעירה ליבו בכל הודה שדה
 עשה הוא עתה וההגונה. אמיצת־הלב

 למישטרת ופנה המתבקש הצעד את
 לפרשה התייחסו במישטרה חיפה.

 מאז הנמל, בעיר כרגיל רבה. ברצינות
 לתפקידו, עמית משולם תת־ניצב נכנס

 בסודיות. חשובה חקירה כל מתנהלת
 ורק ממנה, דלף לא פרט שום

 על ידעו ספורים חוקרי־מישטרה
קיומה.

 השני הפרק התרחש שבועיים לפני
 פנו החקירה של בעיצומה בפרשה.

 וביקשו לבית־המישפט חיפה חוקרי
שהוא צור, חיים נגד צו־הבאה לקבל

 עצימת על־ידי התאפשרו אלה חריגות
שנים. במשך העיריה של עין

 קבלת לפרשת גם קשור דרוקר
 רמות בשכונת במירמה מיגרשים

 מקרקעי־ מינהל מידי בירושלים,
 מישרד־ גם הרי בזה, די לא ואם ישראל.
 של רשלנית בניה על קבל הביטחון
בצפון. צה״ל מבסיסי באחד דרוקר,

ה ל ה  ב
בעירית

 מתהדקת שהטבעת חש רוקד ן*
 למית־ לצאת החליט הוא סביבו. 1

 בתל־אביב, לבקר הירבה הוא קפה.
 ובין תיקשורת, ויועצי־ אנשי עם נפגש
 הרעיונאי של שירותיו את שכר השאר

 להקדים כדי סלע, אורי והפירסומאי
ילמכה. תרופה

 וביקש לעובדיו פנה הגדול הקבלן
 עם לדבר ולא שתיקה על לשמור מהם

עיתונאים.
 בעיריית נבהל. ררוקר רק לא אבל

 שהמישטרה שמועות רווחו חיפה
 העיריה. בניין בתוך מודיעים שתלה

 בעובדים מדובר אם ברור היה לא
 נפוצה אחר־כך ותיקים. או חדשים
 באופן התקין פרטי שגורם שמועה,

 של בלישכתו ציתות מכשירי לא־חוקי
 להוכיח כדי גוראל, אריה ראש־העיריה,

 דרוקר, של זנבו על רק לא שיושבים
נוספים. אישים של זנבם על גם אלא

 עובדים שלהן. את עשו השמועות
 בשירותים, גם לבדוק התבקשו בעיריה

ציתות. מכשירי שם מוטמנים לא אם
 לקודמו, שאירע במה נזכר גוראל

 ללא בלישכתו, שהוקלט צייזל, ירוחם
 הארצי המטה חוקרי על־ידי ידיעתו,

 החוקית ההקלטה הונאה. לחקירות
 של אנשיו לחקירת קשורה היתה

 בבית השחיתויות בפרשת זיגל בנימין
בעיר. הלוחם

שדה עיתונאי
מופתע

 לפני חיפה מישטרת על־ידי שנחשפה
חודש.

 מיפעל מנהל חשוד זו בפרשה
 ),(מיל תת־אלוף כבלי־טלפון, לייצור
 איש־העסקים של אחיו תמיר, אוריאל

 כחשוד תמיר, פלג מיל׳) (אלוף־מישנה
 חברת של למהנדס שוחד במתן

 היה תפקידו אשר בזק, התיקשורת
 שנמכרו הכבלים טיב את לבדוק

לחברה.
 ימים. לשישה נעצרו השניים

 היועץ גם נעצר בעיקבותיהם
 עורך־הדין החברה, של המישפטי

הליכי• בשיבוש כחשוד רובין, גבריאל
 המיבגה ^ חקירה

התמוטט ^
ת שו ק ב  למעצר המישטרה ל

/  השונים הפומביים ומההליכים •
 מתברר בחברה, עובדים עם ומשיחות

 לטלפונים צותתה המישטרה כי
 והצליחה הכבלים בחברת השונים

מורה כשהוא רובין, את להקליט

 של והאבטחה השמירה חברת מנהל
הרבים. ומיפעליו ררוקר זכריה

מוצדק. היה שחששו הבין שדה
 צו־איסור להוציא ביקשה המישטרה

 על וגם זה צו״הבאה בקשת על פירסום
 פרטיים, בלשים שני נגד נוסף צו־הבאה

 את בפועל שביצעו הם החשד שלפי
שדה. של בדירתו המשדר התקנת

 חרסונסקי, רפאל השלום, שופט
 צו־ההבאה פירסום את לאסור החליט

 זה זמן פרק כעבור בלבד. שעות 28ל־
 לבצע שלא המישטרה החליטה
 והגישה בפרשה, המעצרים את בינתיים

צו־ההבאה. לביטול בקשה
 לפירסום הותרה הביטול החלטת

 של הקרחון קצה לציבור נחשף וכך
רבות. ידובר עוד שבה הפרשה
 כי מתברר, לפירסום שהותר ממה

 במישרין צור קשור ביותר מוזר באופן
אחרת שוחד לפרשת גם ובעקיפין

 להעלים בחברה הבכירים לעובדים
ראיות.

 מידע שלמישטרה מתברר עתה
 על שידע בכך גם צור את המחשיד
 הכבלים, מיפעל של השוחד עבירות

כך. על דיווח ולא
 צור שאם להישבע, מוכנים בחיפה

 אמורים היו אחריו הרי נעצר, היה
ומכובדים. גדולים להיעצר

 כבר מוכר המשופם, הקבלן דרוקר,
 כסיפור־הצלחה שנים כמה מזה

 שהתעשר האיש טיפוסי. ישראלי
 במהירות גדל 70ה־ שנות בתחילת

 פרטית, בניה המדינה ברחבי ובנה
 צה״ל עבור ענקיות עבודות וביצע
 לפני שונים. ממשלה מישרדי ועבור

 לקשיים. נקלע הוא וחצי שנתיים
 והקבלן לעזרתו, נחלצה סולל־בונה

 לא כבר במדינה ביותר הגדול הפרטי
מאוד קרוב אלא כל־כך, פרטי היה

העובדים. לחברת
 עוגמת־הנפש היתה לא זו אבל
הקבלן. של היחידה
 פרטים בעיתונות נחשפו מאז

 של ההתמוטטות פרשת על מדהימים
 דרוקר, שבנה בחיפה, תחנת־הרכבת גג

 וגורמים איש, בה נפגע לא שבנס
 גם רב, מידע מקבלים החלו שונים
דרוקר. בחברת הנעשה על פנימי,
 להתמוטטות שנוסף התברר, כך

 קטע גם התמוטט בתחנת־הרכבת,
למה בניגוד ירוד, ומטיב זול בחומר

בתוכניות. שנקבע
 שמו שוב נקשר שבה אחרת פרשה

 חמורה חריגה בבניה היא דרוקר של
 דרוקר חברת שבנתה מגישרון־בטון
ההת סיבת בחדרה. בתחנת־הכוח

 חקירה שהעלתה כפי מוטטות,
 השתמשו שהבונים היתה עיתונאית,
בחיפה. מאריס סטלה בפרוייקט

גוראל ראש־עיר
מודאג

 איתמר העיר, מהנדס במחלקת
 עיניים בשבע לבחון הקפידו ינוביץ,

 לא אם לגלות כדי חדרי״העבודה, את
 המישנה ועדת בחדר. זר מכשיר הוטמן

 על מקפידה החלה הבניה לתיכנון
 בקשר החלטות קבלת של תקין ניהול

אליה. שהופנו לבקשות
 אגף את לחזק החליט גוראל
 כעוזר הביא כך לצורך שלו. הדוברות

 מי את בזק, יעקב העיריה לרובר נוסף
בר. יוסי שחף, המקומון עורך שהיה

 נבדקה דרוקר של במישרדיו
 את לאתר כדי פורשי־החברה, רשימת

 עם פעולה לשתף היה שיכול מי
 מסויים בשלב חשד דרוקר המישטרה.

אינטרס גורמים אותו״ ש״מחפשים
בענף. נטיים

 שהאזין צור זה היה אכן האם
 הוא האם כן, ואם שדה? של לשיחותיו

 דעת על או דרוקר, של בשליחותו פעל
אחר? גורם של בשליחות או עצמו

 לעניין מתייחסים חיפה במישטרת
 וכמה, כמה אחת על רבה. בחומרה

 מי בטלפון עליהם ששוחחו שהנושאים
 הקבלן, על האמת את לגלות שרצו

חמורות. פליליות לעבירות נוגעים
הח שהמישטרה מניחים בחיפה

 חקירה חודשי תישעה אחרי ליטה,
 באמצעות מעט החוצה להוציא סמויה,

 איפול להטלת הבקשה צו־ההבאה,
 בעיר- רבים לביטולו. ואחר־כך עליו
 שלא באחרונה חשים הצפונית הנמל
 לא עמית שתת־ניצב יודעים הם בנוח.
צור. את עצר כשלא שגה

צותתו
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